
Αριθμός Απόφασης 218/2015 

Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΤΗΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ 

  

Αποτελούμενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, τ. Εφέτη, ως Πρόεδρο 

και τους Στέφανο Στεφανόπουλο τ. Εφέτη - Εισηγητή και Γεώργιο 

Στεφανάκη, Δικηγόρο Αθηνών, ως μέλη και από τη γραμματέα Μαρία 

Περιστέρη. 

Συνεδρίασε  δημόσια στο ακροατήριό της στις 14 Μαΐου  2015 και 

ώρα 16:00 για να δικάσει επί των αναφερομένων στην από 11-5-2015 

Πειθαρχική Δίωξη του Υπευθύνου Άσκησης Δίωξης Ποδοσφαιρικών 

Αδικημάτων της Ε.Π.Ο., η οποία (πειθαρχική δίωξη) στρέφεται κατά : 1) 

της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ, νομίμως εκπροσωπούμενης, 2) του Γεωργίου 

ΛΑΝΑΡΗ, Γενικού Αρχηγού της ποδοσφαιρικής ομάδας της ΠΑΕ 

ΒΕΡΟΙΑ και 3) Γεωργίου ΑΡΒΑΝΙΤΊΔΗ, προέδρου του Δ.Σ. της ΠΑΕ 

ΒΕΡΟΙΑ κατά τον κρίσιμο χρόνο που φέρονται τελεσθείσες οι 

πειθαρχικώς ελεγχόμενες πράξεις, οι οποίες, σύμφωνα με τα 

διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Πειθαρχική Δίωξη, προβλέπονται και 

τιμωρούνται πειθαρχικώς από τις διατάξεις των άρθρων 21Β και 21Α του 

Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, όπως ο Κώδικας αυτός τροποποιήθηκε, 

κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε στις 22-5-2012 με απόφαση του Δ.Σ. της 

Ε.Π.Ο. και επικυρώθηκε από τη Γ.Σ. της Ε.Π.Ο. την 1-6-2012 και ίσχυε 

κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο.   

Η υπό κρίση Πειθαρχική Δίωξη υποβλήθηκε σε τούτη την 

Επιτροπή  με το υπ’ αριθ. πρωτ. 14836/11-5-2015 διαβιβαστικό έγγραφο  

της Ε.Π.Ο., ακολούθως δε κοινοποιήθηκε στην ανωτέρω πειθαρχικώς 

διωκόμενη ΠΑΕ, καθώς και στα ανωτέρω δύο (2) πειθαρχικώς 

διωκόμενα φυσικά πρόσωπα, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 187/12-5-2015 

κλήση του Προέδρου της Επιτροπής αυτής.  



 2 

2η
 σελίδα της υπ’ αριθ. 218/2015 απόφασης της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής -

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Κατά την εκφώνηση και την εκδίκαση της προκειμένης 

πειθαρχικής υπόθεσης η 1
η
  εγκαλούμενη ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ εκπροσωπήθηκε 

από τους πληρεξούσιους δικηγόρους της Αργύριο Λίβα και Αρίστιππο 

Μαστρογιάννη, δικηγόρους Αθηνών, ο 2
ο
 εγκαλούμενος, Γεώργιος 

Λαναρής, παραστάθηκε μετά των αυτών ως άνω δύο δικηγόρων Αθηνών 

και ο 3
ος

 εγκαλούμενος παραστάθηκε μετά των πληρεξούσιων δικηγόρων 

του Στέργιου Σουροβίκη, δικηγόρου Βεροίας και Δημ. Πετρούσκα, 

δικηγόρου Σάμου. 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 

ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 39 του  

Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, όπως ο Κώδικας αυτός τροποποιήθηκε, 

κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε στις 15-5-2014 με απόφαση του Δ.Σ. της 

Ε.Π.Ο. και επικυρώθηκε από τη Γ.Σ. της Ε.Π.Ο. στις 6-6-2014 (εφεξής 

χάριν συντομίας : «ΠΚ/ΕΠΟ 2014») : «1. Ο κανονισμός αυτός 

εφαρμόζεται σε πειθαρχικά παραπτώματα που διεπράχθησαν μετά την 

έναρξη ισχύος του. 2. Εφαρμόζεται επίσης για πειθαρχικά παραπτώματα 

που διεπράχθησαν πριν την έναρξη ισχύος του, αν οι διατάξεις του είναι 

ευνοϊκότερες για τους υπαιτίους από εκείνες που ίσχυαν όταν 

συντελέστηκε το αδίκημα».   

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΠΚ/ΕΠΟ 2014 

(Προκαθορισμός αποτελέσματος αγώνα για στοιχηματικούς λόγους) : «1. 

Οποιοσδήποτε, αξιωματούχος ή εν γένει εμπλεκόμενος στον χώρο του 

ποδοσφαίρου, προσπαθεί ή συμμετέχει σε προσπάθεια προκαθορισμού του    
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αποτελέσματος ενός αγώνα για να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε 

τρίτους περιουσιακά οφέλη, μέσω χρηματικών αποδόσεων από 

στοιχηματισμό τιμωρείται με τις ποινές που αναφέρονται στο άρθρο 22. Οι 

ως άνω ποινές δύναται να επιβληθούν σωρευτικά. 2. Εάν υπήρξε πράγματι 

επίτευξη του σκοπού, επιβάλλονται οι ανωτέρω ποινές με τριπλασιασμό 

των χρηματικών ποινών. 3. Εάν υπαίτια της προσπάθειας ή και της 

επίτευξης των ανωτέρω είναι ομάδα ή αξιωματούχος της, οι χρηματικές 

ποινές δεκαπλασιάζονται, η δε ομάδα (ή ομάδες) τιμωρείται με 

υποβιβασμό. 4. Υπαίτια θεωρείται η ομάδα εφόσον περισσότεροι από δύο 

ποδοσφαιριστές της εμπλέκονται στο ως άνω αδίκημα.», ενώ σύμφωνα με 

το άρθρο 22 του ιδίου Κανονισμού -ΠΚ/ΕΠΟ 2014- (Επηρεασμός για 

χειραγώγηση αγώνα) : «1. Οποιοσδήποτε αξιωματούχος ή εν γένει 

εμπλεκόμενος στον χώρο του ποδοσφαίρου, προσπαθεί ή συμμετέχει σε 

προσπάθεια επηρεασμού ή απόπειρας επηρεασμού της έκβασης ή 

αποτελέσματος αγώνα ή διοργάνωσης με αντιαθλητικό, ανήθικο ή 

διεφθαρμένο τρόπο τιμωρείται α) με χρηματική ποινή είκοσι χιλιάδων 

ευρώ (20.000) έως εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000), β) με δεκαετή 

τουλάχιστον απαγόρευση εκτελέσεως από αυτόν οποιασδήποτε 

δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο και γ) με δεκαετή 

τουλάχιστον απαγόρευση εισόδου του στους αγωνιστικούς χώρους. 2. Σε 

σοβαρές περιπτώσεις και σε περίπτωση επαναλήψεως, οι χρηματικές 

ποινές  διπλασιάζονται, οι δε ποινές β και γ απαγγέλλονται εφ' όρου ζωής. 

3. Σε περίπτωση που υπαίτια είναι ομάδα θα τιμωρείται με υποβιβασμό 

και χρηματική ποινή τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ. 4. Υπαίτια 

θεωρείται η ομάδα εφόσον περισσότεροι από δύο ποδοσφαιριστές της 

εμπλέκονται στο ως άνω αδίκημα.» 
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Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21Β 

(Προκαθορισμός αποτελέσματος αγώνα)  του Πειθαρχικού Κώδικα της 

ΕΠΟ, όπως ο Κώδικας αυτός τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και 

εγκρίθηκε στις 22-5-2012 με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. και 

επικυρώθηκε από τη Γ.Σ. της Ε.Π.Ο. την 1-6-2012  (εφεξής χάριν 

συντομίας : «ΠΚ/ΕΠΟ 2012»)  : «1. Οποιοσδήποτε, αξιωματούχος ή εν 

γένει εμπλεκόμενος στον χώρο του ποδοσφαίρου, προσπαθεί ή συμμετέχει 

σε προσπάθεια προκαθορισμού του αποτελέσματος ενός αγώνα για να 

προσπορίσει στον εαυτό του ή σε τρίτους περιουσιακά οφέλη, μέσω 

χρηματικών αποδόσεων από στοιχηματισμό τιμωρείται με τις ποινές που 

αναφέρονται στο άρθρο 21Α. Οι ως άνω ποινές δύναται να επιβληθούν 

σωρευτικά. 2. Εάν υπήρξε πράγματι επίτευξη του σκοπού, επιβάλλονται οι 

ανωτέρω ποινές με τριπλασιασμό των χρηματικών ποινών. 3. Εάν υπαίτια 

της προσπάθειας ή και της επίτευξης των ανωτέρω είναι ομάδα ή 

αξιωματούχος της, οι χρηματικές ποινές δεκαπλασιάζονται, η δε ομάδα (ή 

ομάδες) τιμωρείται με υποβιβασμό», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 21Α του 

ιδίου Κανονισμού -ΠΚ/ΕΠΟ 2012- (Δωροδοκία) : «1. Οποιοσδήποτε 

προσφέρει, υπόσχεται ή δίδει αδικαιολόγητο δώρο σ’ ένα όργανο της 

Ε.Π.Ο.,   αξιωματούχο αγώνα, ποδοσφαιριστή ή αξιωματούχο ομάδας, για 

λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτου, προσπαθώντας ή προτρέποντας 

την παραβίαση των κανονισμών των Ε.Π.Ο. - UEFA – FIFA, θα 

τιμωρείται με τις ποινές που ακολουθούν : α) με χρηματική ποινή είκοσι 

χιλιάδων ευρώ (20.000) έως εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000), β) με δεκαετή 

τουλάχιστον απαγόρευση εκτελέσεως από αυτόν οποιασδήποτε 

δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο και γ) με δεκαετή 

τουλάχιστον απαγόρευση εισόδου του στους αγωνιστικούς χώρους. 2. Η  
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παθητική δωροδοκία θα τιμωρείται με τις αυτές ποινές. 3. Σε σοβαρές 

περιπτώσεις και σε περίπτωση επαναλήψεως, οι χρηματικές ποινές  

διπλασιάζονται, οι δε ποινές β και γ απαγγέλλονται εφ' όρου ζωής. 4.  Σε 

περίπτωση που υπαίτια είναι ομάδα και η δωροδοκία σχετίζεται με 

αποτέλεσμα αγώνα, η υπαίτια ομάδα (ή ομάδες) θα τιμωρείται με 

υποβιβασμό και χρηματική ποινή τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ.» 

 Από την παραβολή των παραπάνω διατάξεων του ΠΚ/ΕΠΟ 2014 

και του ΠΚ/ΕΠΟ 2012 προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα : α) Στο μεν  

άρθρο 20 παρ. 1 του ΠΚ/ΕΠΟ 2014, γίνεται η περιγραφή της πειθαρχικώς 

ελεγκτέας  συμπεριφοράς, δηλαδή ο προκαθορισμός του αποτελέσματος 

ενός αγώνα για στοιχηματικούς λόγους και ακολούθως, για τις επιβλητέες 

πειθαρχικές ποινές σε περίπτωση που διαπιστωθεί η τέλεση της εν λόγω 

πειθαρχικής παράβασης, γίνεται παραπομπή στα κυρωτικά μεγέθη του 

άρθρου 22  του  ΠΚ/ΕΠΟ 2014,  (προβλέψεις για κατά περίπτωση  

τριπλασιασμό ή δεκαπλασιασμό των χρηματικών ποινών υπάρχουν και 

στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 20),  στο δε άρθρο  21Β παρ. 1 του ΠΚ/ΕΠΟ 

2012, γινόταν η περιγραφή της αυτής ως άνω πειθαρχικώς ελεγκτέας  

συμπεριφοράς (προκαθορισμός αποτελέσματος  αγώνα για στοιχηματικούς 

λόγους) και οι επιβλητέες πειθαρχικές ποινές, σε περίπτωση που 

διαπιστωνόταν  η τέλεση αυτής της  πειθαρχικής παράβασης, αναφέρονταν  

στο άρθρο 21Α του ίδιου Κώδικα, στο οποίο ρητά το άρθρο 21Β 

παρέπεμπε (προβλέψεις για κατά περίπτωση τριπλασιασμό ή 

δεκαπλασιασμό των χρηματικών ποινών υπήρχαν  και στις παρ. 2 και 3 

του άρθρου 21Β). β) Από απόψεως περιγραφής των τυποποιούμενων 

πειθαρχικών παραβάσεων, τα ανωτέρω δύο βασικά άρθρα, ήτοι τα  άρθρα 

20 παρ. 1 του ΠΚ/ΕΠΟ 2014 και 21Β παρ. 1 του ΠΚ/ΕΠΟ 2012,  
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ταυτίζονται απολύτως. γ) Απόλυτη ταύτιση διαπιστώνεται σε αμφότερους 

τους ανωτέρω Κώδικες και ως προς τις απειλούμενες πειθαρχικές ποινές, 

τόσο για τα φυσικά, όσο και για τα νομικά πρόσωπα, ήτοι για τις τυχόν 

εμπλεκόμενες ομάδες (βλ. άρθρα 20 παρ. 2 και 3 και 22  του  ΠΚ/ΕΠΟ 

2014 και άρθρα 21Β παρ. 2 και 3 και 21Α του ΠΚ/ΕΠΟ 2012) και δ) Η 

μόνη διαφοροποίηση που υφίσταται εντοπίζεται στη διάταξη  που 

περιέχεται στην υπ’ αριθ. 4 παράγραφο  του άρθρου 20 του  ΠΚ/ΕΠΟ 

2014, η οποία επαναλαμβάνεται και στην ταυτάριθμη παράγραφο του 

άρθρου 22 του ιδίου Κώδικα. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, για να 

θεωρηθεί μία ομάδα (μία ΠΑΕ, εν προκειμένω) «υπαίτια» των  

συγκεκριμένων  πειθαρχικών  αδικημάτων (προκαθορισμός 

αποτελέσματος  αγώνα για στοιχηματικούς λόγους –άρθρο 20 και 

επηρεασμός για χειραγώγηση αγώνα – άρθρο 22), θα πρέπει να 

εμπλέκονται στα σχετικά πειθαρχικά αδικήματα «περισσότεροι από δύο» 

ποδοσφαιριστές της, ήτοι τουλάχιστον τρεις (3). Επομένως,  κατά τη ρητή  

διατύπωση των διατάξεων αυτών, δεν θα αρκούσε για  τη θεμελίωση της 

υπαιτιότητας μίας ομάδας η τυχόν αποδεδειγμένη εμπλοκή άλλων -πλην 

ποδοσφαιριστών- φυσικών προσώπων συνδεόμενων με αυτή π.χ. 

προπονητή ή άλλου αξιωματούχου.  

Από την προηγηθείσα παραβολή συνάγεται ανενδοίαστα και 

αβίαστα ότι οι διατάξεις των άρθρων 20 και 22 του ΠΚ/ΕΠΟ 2014 είναι  

ευνοϊκότερες για τις πειθαρχικώς ελεγχόμενες ομάδες (ΠΑΕ),  από τις 

διατάξεις των άρθρων 21Β και 21Α του ΠΚ/ΕΠΟ 2012, με βάση τις οποίες 

ασκήθηκε η υπό κρίση Πειθαρχική Δίωξη και ως τέτοιες, ήτοι ως 

ευμενέστερες,  τυγχάνουν εφαρμοστέες ακόμη και σε πειθαρχικές 

παραβάσεις που φέρονται τελεσθείσες προ της ενάρξεως της ισχύος του  
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ΠΚ/ΕΠΟ 2014, δηλαδή προς της 1
ης

 Ιουλίου 2014 (βλ. άρθρο 38 παρ. 3 

του σήμερα ισχύοντος ΠΚ/ΕΠΟ 2014).  

 Στην προκειμένη περίπτωση, ο Υπεύθυνος Άσκησης Δίωξης 

Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων της Ε.Π.Ο. άσκησε πειθαρχική δίωξη κατά 

των παραπάνω αναφερόμενων φυσικών προσώπων και της ΠΑΕ 

ΒΕΡΟΙΑ για το πειθαρχικό αδίκημα της χειραγώγησης ενός 

ποδοσφαιρικού  αγώνα  για στοιχηματικούς λόγους. Η δίωξη αυτή 

στηρίζεται στις από 23-3-2015, 24-3-2015 και 2-4-2015 ένορκες 

μαρτυρικές καταθέσεις των Δημητρίου Καλαϊτζίδη, πρώην προπονητή 

της πειθαρχικώς εγκαλουμένης ΠΑΕ, Νικολάου Γεωργέα, πρώην 

ποδοσφαιριστή της ίδιας ΠΑΕ και Νικολάου Παναγόπουλου, 

στοιχηματικού αναλυτή αντιστοίχως,  οι οποίες δόθηκαν ενώπιον του 

Ανακριτή του Ν. 4022/2011 του Πρωτοδικείου Αθηνών, Γεωργίου 

Ανδρεάδη, στο πλαίσιο διεξαγόμενης και ευρισκόμενης σε εξέλιξη 

κύριας ανακρίσεως.  Αφορά δε η δίωξη αυτή τον ποδοσφαιρικό αγώνα 

που διεξήχθη στις 6-1-2013 στο πλαίσιο του πρωταθλήματος Super 

League Ελλάδα για την αγωνιστική περίοδο 2012-2013,  μεταξύ των 

ομάδων της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ως γηπεδούχου και της διωκόμενης 

ΠΑΕ, ως φιλοξενούμενης, ο οποίος έληξε με τέρματα 3-0 υπέρ της 

γηπεδούχου ομάδος.   

Συγκεκριμένα  στο υπό κρίση πειθαρχικό κατηγορητήριο 

αναφέρονται, μεταξύ άλλων,  επί λέξει και τα εξής : «Την 6
η
 Ιανουαρίου 

2013, στα πλαίσια του Πρωταθλήματος της Super League ΕΛΛΑΔΑ 2012 

– 2013, στο γήπεδο Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ διεξήχθη ο ποδοσφαιρικός 

αγώνας μεταξύ των ποδοσφαιρικών ομάδων της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

(ως γηπεδούχου) και της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ (ως φιλοξενουμένης). Το πρώτο  
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ημίχρονο έληξε ισόπαλο χωρίς τέρματα (0-0). Κατά την ανάπαυλα του 

ημιχρόνου και καθόν χρόνο οι ποδοσφαιριστές ευρίσκοντο στα 

αποδυτήρια, ο γενικός αρχηγός της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ Γεώργιος Λαναρής 

(πρώτος των διωκομένων) πήγε στα αποδυτήρια των ποδοσφαιριστών της 

ομάδας του και απαίτησε από αυτούς, μεταφέροντας την εντολή του 

Προέδρου της ομάδας Γεωργίου Αρβανιτίδη (δεύτερου των 

διωκομένων), να χάσουν τον αγώνα και μάλιστα με σκορ 3-0 υπέρ της 

αντίπαλης ομάδας του Ολυμπιακού. Οι ποδοσφαιριστές της Βέροιας 

συμμορφώθηκαν στην εντολή αυτή και η ομάδα της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ 

ηττήθηκε στον παραπάνω αγώνα με σκορ 3-0, με το δεύτερο και τρίτο 

από τα επιτευχθέντα τέρματα να σημειώνονται στο 85’ και 91’ λεπτό του 

αγώνα, αντίστοιχα. Από στοιχηματικής πλευράς το παραπάνω παιχνίδι 

θεωρήθηκε στοιχηματικά ύποπτο και τούτο διότι έκανε παγκόσμιο τζίρο, 

στον οποίο δεν περιλαμβάνει τον ΟΠΑΠ, που ανήλθε στο ποσό των 

521.379 ευρώ. Στο πρώτο ημίχρονο παίχτηκαν 150.000 ευρώ στον άσσο 

(νίκη υπέρ του Ολυμπιακού), ενώ τα υπόλοιπα χρήματα παίχτηκαν στο 

δεύτερο ημίχρονο στο «λάιβ». Ειδικότερα δε, από το 60’ λεπτό του 

αγώνα και μετά και ενώ προηγείτο ο Ολυμπιακός από το 54
ο
 λεπτό με 

σκορ 1-0, παρατηρήθηκε έντονος στοιχηματισμός στο «όβερ» του αγώνα 

(όβερ σημαίνει να σημειωθούν το λιγότερο τρία τέρματα στον αγώνα).» 

Με το περιεχόμενο αυτό η υπό έλεγχο Πειθαρχική Δίωξη, στο 

βαθμό που στρέφεται και κατά της ανωτέρω ΠΑΕ, χωρίς να στρέφεται 

ταυτόχρονα και κατά τριών (3) τουλάχιστον ποδοσφαιριστών της,  

κρίνεται πρωτίστως και εκ προοιμίου, ως νομικά αβάσιμη, διότι δεν 

πληρούται η προϋπόθεση της εμπλοκής περισσότερων από δύο (2) 

ποδοσφαιριστών της, η οποία απαιτείται εκ του Κανονισμού  για την  
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κατάφαση της υπαιτιότητας της οποιασδήποτε ΠΑΕ. Σημειωτέον ότι η 

προϋπόθεση αυτή απαιτείται πλέον από τη  διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 

20 του ΠΚ/ΕΠΟ 2014, η οποία, καίτοι ο επίμαχος αγώνας διεξήχθη στις 6-

1-2013, δηλαδή προ της θέσεως σε ισχύ του ΠΚ/ΕΠΟ 2014, εντούτοις,  ως 

ευνοϊκότερη, τυγχάνει εφαρμοστέα εν προκειμένω, σύμφωνα με τις 

νομικές σκέψεις που αναπτύχθηκαν πιο πάνω.   

Κατά τα λοιπά, η υπό έλεγχο Πειθαρχική Δίωξη είναι νόμιμη, στο 

μέτρο που στρέφεται κατά των δύο ανωτέρω φυσικών προσώπων (Γενικού 

Αρχηγού και Προέδρου του Δ.Σ.) και ως εκ τούτου πρέπει να ερευνηθεί 

περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.  

  Στην υπό κρίση υπόθεση, από τα διαμειφθέντα κατά την επ’ 

ακροατηρίω διαδικασία, τα οποία έχουν καταχωριστεί στα ταυτάριθμα με 

την παρούσα πρακτικά και ειδικότερα τόσο από τις προφορικές απολογίες 

των  πειθαρχικώς διωκόμενων προσώπων, όσο και από όσα αναπτύχθηκαν 

προφορικά από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, από όσα 

περιέχονται στο κοινό υπόμνημα (σημείωμα) που κατέθεσαν η ανωτέρω 

διωκόμενη ΠΑΕ και ο Γ. Λαναρής (2
ος

 εγκαλούμενος), από τις 

προσαγόμενες μετ’ επικλήσεως οκτώ  (8) συνολικά ένορκες βεβαιώσεις, 

και συγκεκριμένα από τις υπ’ αριθμούς 13153/4-5-2015, 13154/4-5-2015, 

13155/4-5-2015, 13156/4-5-2015, 13157/5-5-2015, 13158/5-5-2015,  

13159/5-5-2015 επτά (7) ένορκες βεβαιώσεις, οι οποίες δόθηκαν ενώπιον 

της συμβολαιογράφου Βεροίας Άννας Πέσκου από τους :  Δημήτριο 

Κοτταρίδη (ποδοσφαιριστή), Δημήτριο Αμαραντίδη (ποδοσφαιριστή), 

Αθανάσιο Βούλγαρη (φροντιστή ποδοσφαιρικής ομάδας), Νικόλαο 

Καλτσά (ποδοσφαιριστή), Χαράλαμπο Παυλίδη (ποδοσφαιριστή), 

Αναστάσιο Τυφλίδη (καθηγητή φυσικής αγωγής – φυσιοθεραπευτή)  και  
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Δημήτριο Μάνο (ποδοσφαιριστή) αντιστοίχως, αλλά και από την υπ’ αριθ. 

13590/30-4-2015 ένορκη βεβαίωση που δόθηκε ενώπιον της 

συμβολαιογράφου Αιγίου Μαρίας Γιδά  από τον Νικόλαο Τζιμογιάννη – 

Κυριακίδη (ποδοσφαιριστή), οι οποίες (ένορκες βεβαιώσεις) εκτιμώνται 

ελεύθερα είτε προς άμεση απόδειξη, είτε προς συναγωγή δικαστικών 

τεκμηρίων,  από όσα διαλαμβάνονται στις ανωτέρω αναφερθείσες τρεις 

ανακριτικές ένορκες καταθέσεις, οι οποίες αναγράφονται ως «αναγνωστέα 

έγγραφα» στην υπό κρίση Πειθαρχική Δίωξη και ως τέτοια αναγνώστηκαν 

στο ακροατήριο, αλλά και από τα λοιπά έγγραφα που προσκόμισαν μετ’ 

επικλήσεως οι εγκαλούμενοι, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η 

από 11-5-2015 έκθεση ένορκης εξέτασης του Παντελή Καφέ, η οποία 

δόθηκε επίσης ενώπιον του ανωτέρω Ανακριτή του Ν. 4022/2011 και 

γενικότερα από όλα τα έγγραφα που νομίμως προσκομίζουν και 

επικαλούνται τα πειθαρχικώς διωκόμενα πρόσωπα,  τα οποία (έγγραφα) 

περιέχονται στη δικογραφία και εκτιμώνται ελεύθερα, είτε προς άμεση 

απόδειξη, είτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, χωρίς όμως η ρητή 

αναφορά σε κάποια εξ αυτών να προσδίδει σ’ αυτά αυξημένη αποδεικτική 

δύναμη εν σχέση με τα λοιπά, για τα οποία δεν γίνεται ειδική μνεία στην 

παρούσα, αφού όλα είναι ισοδύναμα και όλα ανεξαιρέτως, ως 

προεκτέθηκε, συνεκτιμώνται για το σχηματισμό δικανικής κρίσεως,  από  

την αυτεπάγγελτη αναζήτηση στο διαδίκτυο και την επισκόπηση  

οπτικοακουστικού υλικού με  εκτεταμένα στιγμιότυπα από τον  επίμαχο 

ποδοσφαιρικό αγώνα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι στιγμές της 

επιτεύξεως των τερμάτων, σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής 

πείρας και της λογικής, τα οποία λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από 

την Επιτροπή (άρθρο 14 παρ. 6 του ισχύοντος Δικονομικού Κανονισμού  
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Λειτουργίας Πειθαρχικών Επιτροπών της Ε.Π.Ο.), αποδείχθηκαν τα 

ακόλουθα πραγματικά περιστατικά :  

Στο πλαίσιο της 16
ης  

αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος 

SUPER LEAGUE ΟΠΑΠ για την αγωνιστική περίοδο (2012-2013) 

διεξήχθη στις 6-1-2013, στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» του 

Πειραιά, ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  - ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ. Το πρώτο ημίχρονο του εν λόγω 

αγώνα  ολοκληρώθηκε με ισόπαλο αποτέλεσμα, χωρίς τέρματα (0-0). Ο 

αγώνας αυτός τελικά έληξε με νικηφόρο αποτέλεσμα υπέρ της 

γηπεδούχου ομάδας της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ με τέρματα 3-0. Όπως 

προκύπτει από το σχετικό Φύλλο Αγώνα (Φ.Α.) τα τέρματα αυτά 

επιτεύχθηκαν στα εξής χρονικά σημεία του 2
ου

 ημιχρόνου : στο 54
ο
 λεπτό 

επιτεύχθηκε  το 1
ο
 τέρμα  (1-0), στο 86

ο
 λεπτό επιτεύχθηκε το 2

ο
 τέρμα 

(2-0), ενώ το 3
ο
 και τελευταίο τέρμα επιτεύχθηκε στο 90

ο
 λεπτό, δηλαδή 

λίγο προτού ακουστεί το σφύριγμα της λήξης από τον διαιτητή.  

Αποδείχθηκε επίσης ότι Νικόλαος Γεωργέας, ο οποίος ήταν  τότε 

ποδοσφαιριστής της ομάδος της διωκόμενης ΠΑΕ, στις 24-3-2015, δηλαδή 

μετά από δύο (2) και πλέον έτη από την ημέρα διεξαγωγής του παραπάνω 

αγώνα,  εξετασθείς ενόρκως ενώπιον του Ανακριτή του Ν. 4022/2011 του 

Πρωτοδικείου Αθηνών, Γεωργίου Ανδρεάδη, κατέθεσε, μεταξύ άλλων,   

επί λέξει και τα εξής : «Στη διάρκεια του ημιχρόνου και αφού μας μίλησε 

ο προπονητής μας κ. Καλαϊτζίδης και βγήκε από τα αποδυτήρια, μπήκε 

μέσα ο γενικός αρχηγός της ομάδας Γιώργος Λαναρής και μας είπε «είμαι 

στη δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσω ότι ο Πρόεδρος είπε ότι το ματς 

πρέπει να τελειώσει 3-0». Εγώ τότε αντέδρασα και ο Λαναρής είπε ότι 

όποιος δεν ήθελε μπορούσε να γίνει αλλαγή. Αμέσως μετά βγήκα στον  
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αγωνιστικό χώρο και είπα στον προπονητή μου «ή θα με βγάλεις αλλαγή ή 

θα φάω κόκκινη κάρτα και θα αποβληθώ, δεν κάθομαι να φάω τρία γκολ 

από αυτούς» … Πράγματι ο προπονητής με άκουσε και στο τέταρτο λεπτό 

με αντικατέστησε. Λίγα λεπτά αργότερα ο προπονητής αντικατέστησε και 

τον Καφέ, ο οποίος φαινόταν ότι δεν είχε συμφωνήσει με την εντολή του 

Προέδρου μας και ουσιαστικά δεν συμμετείχε στο παιχνίδι…». 

Σημειωτέον ότι, όπως προκύπτει από το σχετικό Φ.Α. ο πιο πάνω 

ποδοσφαιριστής, φορώντας την με αριθμό 31 φανέλα, πράγματι 

αγωνίστηκε σε ολόκληρο το 1
ο
 ημίχρονο του παραπάνω αγώνα και 

αντικαταστάθηκε στο 48
ο
 λεπτό αυτού, ήτοι στο 3

ο
 λεπτό του 2

ου
 

ημιχρόνου. Επομένως,  ακόμη και αν θεωρηθεί πως όσα καταθέτει 

παραπάνω ο μάρτυρας αυτός  είναι αληθή,  δεν θα μπορούσε, ως 

ποδοσφαιριστής, να προσμετρηθεί στους 3 κατ’ ελάχιστον εμπλεκόμενους 

ποδοσφαιριστές, που, όπως έχει ήδη αναφερθεί, θα απαιτούνταν για την 

ενδεχόμενη κατάφαση της ευθύνης της διωκόμενης ΠΑΕ, διότι, πρώτον, 

αυτός φέρεται να εναντιώθηκε αμέσως στο φερόμενο προκαθορισμό του 

τελικού αποτελέσματος και δεύτερον, εφόσον αντικαταστάθηκε και έπαψε 

να αγωνίζεται ενόσω ακόμη το αποτέλεσμα ήταν ισόπαλο χωρίς τέρματα 

(0-0), δεν θα μπορούσε επ’ ουδενί να εκληφθεί ως αναμιχθείς στον 

προκαθορισμό του αποτελέσματος με σκορ 3-0,  αφού η επιταγή του 

Κανονισμού για εμπλοκή στο αδίκημα περισσότερων από δύο 

ποδοσφαιριστών, επιβάλλει, σύμφωνα με τη λογική, οι ποδοσφαιριστές 

αυτοί να αγωνίστηκαν και να συνέβαλαν με πράξεις ή/και με παραλείψεις 

τους στη διαμόρφωση του προκαθορισμένου αποτελέσματος.      

Αλλά και ο τότε προπονητής της ομάδας της διωκόμενης ΠΑΕ, 

Δημήτριος Καλαϊτζίδης, κατά την από 23-3-2015 ένορκη  εξέτασή του  
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ενώπιον του πιο πάνω Ανακριτή,  κατέθεσε, μεταξύ άλλων,  επί λέξει και 

τα εξής :  «Στη διάρκεια του ημιχρόνου και λίγο πριν βγει η ομάδα στον 

αγωνιστικό χώρο ήρθε έξω από τα αποδυτήρια της ομάδας ο γενικός 

αρχηγός της ομάδας Γεώργιος Λαναρής και μου είπε ότι πρέπει να 

χάσουμε με 3-0. Αμέσως κατάλαβα ότι αυτό ήταν εντολή του Προέδρου 

της ομάδας κ. Αρβανιτίδη. Εγώ εκνευρισμένος τον ρώτησα ποιος θα μπει 

στα αποδυτήρια για να το πει στους παίκτες και μου απάντησε ότι θα 

έμπαινε ο ίδιος. Εγώ δεν του επέτρεψα να μπει στα αποδυτήρια και 

παρέμενα έξω από αυτά για να αποτρέψω την είσοδό του στα αποδυτήρια. 

Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα ο τέταρτος διαιτητής του αγώνα ήρθε 

επανειλημμένα στα αποδυτήρια και μας είπε να βγούμε γιατί είχε 

εκπνεύσει ο χρόνος της  εξόδου μας στο γήπεδο. Όταν πλέον ήρθε τέταρτη 

φορά για να μας ειδοποιήσει και μας προειδοποίησε ότι πλέον θα έχουμε 

πειθαρχικές συνέπειες λόγω καθυστέρησης, αφήνω τότε τον τέταρτο 

διαιτητή έξω από τα αποδυτήρια και προχώρησα για να βγω στο γήπεδο 

… Δεν γνωρίζω τι έγινε στα αποδυτήρια, αλλά από αυτό που έγινε 

παρακάτω είμαι πεπεισμένος ότι, όταν έφυγα από τα αποδυτήρια, ο 

Λαναρής μπήκε μέσα και μετέφερε στους παίκτες το μήνυμα του 

Προέδρου. Μετά από 2-3 λεπτά βγήκαν οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο 

και αμέσως με πλησίασαν οι παίκτες Γεωργέας και Καφές και οι οποίοι  

πολύ εκνευρισμένοι μου ζήτησαν να τους αντικαταστήσω. Ειδικά ο 

Γεωργέας θυμάμαι ότι μου είπε «coach, βγάλε με, γιατί θα χτυπήσω 

κανέναν και θα αποβληθώ». Με το φόβο μήπως η ομάδα λόγω κάποιας 

αποβολής αποδυναμωθεί περισσότερο τον  Γεωργέα τον άλλαξα στο 

πρώτο πεντάλεπτο και λίγο αργότερα άλλαξα τον Καφέ. Τελικά το 

παιχνίδι έληξε με 3-0 με το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού να σημειώνεται  
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με πέναλτι στο 85 και το τρίτο γκολ σημειώθηκε στο πρώτο λεπτό των 

καθυστερήσεων. Μετά το τέλος του παιχνιδιού από τους παίκτες της 

ομάδας έμαθα ξεκάθαρα ότι ο Λαναρής είχε πει στους παίκτες αυτά που 

είχε πει σε μένα και με τον τρόπο αυτό ολοκλήρωσε την αποστολή του.» Ο 

μάρτυρας λοιπόν αυτός δεν μπορεί να επιβεβαιώσει, ως αυτήκοος και 

αυτόπτης, τον προηγούμενο (Ν. Γεωργέα), αφού δεν ήταν παρών στα 

αποδυτήρια όταν ο Γενικός Αρχηγός της ομάδας φέρεται να εισήλθε σε 

αυτά και να μετέφερε στους ποδοσφαιριστές το μήνυμα του Προέδρου 

της, για ήττα με συγκεκριμένο αριθμό τερμάτων. Στο ότι το παραπάνω 

μήνυμα  ανακοινώθηκε εν τέλει στους ποδοσφαιριστές, ο μάρτυρας αυτός 

καταλήγει συμπερασματικά από τη  συμπεριφορά δύο ποδοσφαιριστών 

της ομάδας του,  τους οποίους κατονομάζει (Γεωργέα και Καφέ), καθώς 

και από το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα.  Περαιτέρω, προτού 

ολοκληρώσει την εξέτασή του,  ο μάρτυρας αυτός καταθέτει ότι μετά το 

τέλος του παιχνιδιού έμαθε από τους παίκτες της ομάδας, χωρίς όμως να  

κατονομάζει σε ποιούς ακριβώς ποδοσφαιριστές αναφέρεται, ότι όταν 

αυτός έφυγε από την πόρτα των αποδυτηρίων και ο Γ. Λαναρής μπήκε σε 

αυτά, τους  μετέφερε την εντολή του Προέδρου Γ. Αρβανιτίδη.     

Όμως οι  δύο αυτές μαρτυρικές καταθέσεις (Ν. Γεωργέα και Δ. 

Καλαϊτζίδη), διαψεύδονται από τον παραπάνω κατονομαζόμενο πρώην  

ποδοσφαιριστή της διωκόμενης ΠΑΕ, Παντελή Καφέ, ο οποίος στην από 

11-5-2015 ένορκη κατάθεσή του ενώπιον του ως άνω Ανακριτή κατέθεσε 

επί λέξει, μεταξύ άλλων και τα εξής : «Στο τέλος του ημιχρόνου επειδή 

είχα νιώσει ενοχλήσεις στους προσαγωγούς, αμέσως μετά το τέλος του 

ημιχρόνου πήγα στο χώρο του μασάζ  για να με βοηθήσει ο 

φυσιοθεραπευτής και παρέμεινα εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια του ημιχρόνου.  
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Επομένως δεν έγιναν αντιληπτά από εμένα όσα αναφέρουν στις 

καταθέσεις τους οι κ. Καλαϊτζίδης και Γεωργέας. Όταν εγώ βγήκα στον 

αγωνιστικό χώρο ζήτησα από τον προπονητή μου να με αντικαταστήσει 

επειδή το ως άνω πρόβλημα παρέμενε και ο προπονητής μου με 

αντικατέστησε». Με την κατάθεσή του αυτή ο εν λόγω ποδοσφαιριστής 

διαψεύδει τους δύο προδιαληφθέντες μάρτυρες (πρώην συμπαίκτη του και 

πρώην προπονητή του αντιστοίχως), οι οποίοι κατέθεσαν ότι έγινε και 

αυτός δέκτης των όσων ο Γ. Λαναρής φέρεται να ζήτησε στα αποδυτήρια 

από τους  ποδοσφαιριστές της διωκόμενης ΠΑΕ και ότι, κατόπιν αυτού, 

ζήτησε εκνευρισμένος να αντικατασταθεί. Άλλωστε,  όπως προκύπτει από 

το σχετικό Φ.Α., η αντικατάσταση του ποδοσφαιριστή Π. Καφέ, ο οποίος 

έφερε τη φανέλα με τον αριθμό 16,  έγινε στο 67
ο
 λεπτό, δηλαδή ενώ είχε 

ήδη αγωνιστεί περίπου κατά τη μισή χρονική διάρκεια του 2
ου

 ημιχρόνου 

και όχι «λίγο αργότερα» από την αντικατάσταση του Ν. Γεωργέα, όπως 

ανακριβώς κατέθεσε ο Δ. Καλαϊτζίδης στην πιο πάνω ένορκη εξέτασή του, 

ενώ, όπως καταθέτει ενόρκως ο Π. Καφές, η  αντικατάστασή του αυτή 

οφειλόταν στον τραυματισμό του και όχι στον φερόμενο εκνευρισμό του 

από τη  γνώση  του για τον προκαθορισμό του αποτελέσματος.   

Πέραν όμως αυτού, οι μάρτυρες Ν. Γεωργέας και Δ. Καλαϊτζίδης 

διαψεύδονται και από τους μάρτυρες που έδωσαν τις ανωτέρω οκτώ (8)  

προσκομισθείσες μετ’ επικλήσεως  ένορκες βεβαιώσεις, ενώπιον των πιο 

πάνω αναφερθεισών συμβολαιογράφων Βεροίας και Αιγίου. Ειδικότερα : 

α) Ο Δημήτριος Κοτταρίδης, ο οποίος ήταν ο αναπληρωματικός 

τερματοφύλακας της ομάδας της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ (βλ. σχετική εγγραφή 

και στο σχετικό Φ.Α.), στην  υπ’ αριθ. 13153/4-5-2015 ένορκη βεβαίωσή 

του, αφού καταθέτει αρχικώς ότι ο ίδιος δεν εισήλθε στα αποδυτήρια  
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κατά την ανάπαυλα μεταξύ των δύο ημιχρόνων, διότι, όπως συνηθίζεται, 

παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τους υπόλοιπους 

αναπληρωματικούς παίζοντας μπάλα,  στη συνέχεια, αναφερόμενος  επί 

του ερευνητέου και αποδεικτέου ζητήματος καταθέτει επί λέξει : «Όταν η 

ομάδα βγήκε από τ’ αποδυτήρια, μετά τη διακοπή, κανείς από τους 

συμπαίκτες μου δεν ανέφερε ότι ο γενικός αρχηγός της ομάδας, Γ. 

Λαναρής μίλησε στ’ αποδυτήρια και δήθεν ανέφερε ότι είναι επιθυμία 

του προέδρου της ομάδας, Γ. Αρβανιτίδη να έχουμε μειωμένη απόδοση 

στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι ώστε να χάσουμε το παιχνίδι με 3-0. 

Μάλιστα δε, τίποτε σχετικά δεν ανέφερε και ο συμπαίκτης μου Ν. 

Γεωργέας, όταν αντικαταστάθηκε στις αρχές του ημιχρόνου λόγω 

τραυματισμού και παρέμεινε για αρκετή ώρα στον πάγκο της ομάδας.». 

β) Ο Δημήτριος Αμαραντίδης, ο οποίος ήταν ποδοσφαιριστής της 

ομάδας της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ και αγωνίστηκε σε ολόκληρο τον επίμαχο 

αγώνα, στην  υπ’ αριθ. 13154/4-5-2015 ένορκη βεβαίωσή του καταθέτει : 

«Στο ημίχρονο όταν κατευθυνθήκαμε στ’ αποδυτήρια, μας συνόδευε ο 

γενικός αρχηγός της ομάδας Γεώργιος Λαναρής, ο οποίος βγήκε πάλι μαζί 

μας, στον αγωνιστικό χώρο για το δεύτερο ημίχρονο. Κατά τη διάρκεια 

της διακοπής μας μίλησε ο προπονητής για την τακτική που πρέπει να 

ακολουθήσουμε στο παιχνίδι … Κανείς από τη διοίκηση και ειδικότερα ο  

γενικός αρχηγός Γιώργος Λαναρής, δεν μας είπε να έχουμε μειωμένη 

απόδοση, κατά την επιθυμία του προέδρου και ότι πρέπει να χάσουμε με 

3-0. Αντίθετα ο κ. Λαναρής, μας είπε να κρατήσουμε γερά τους «γαύρους» 

και σιγά – σιγά, αυτοί θα εκνευρισθούν και θα τους κυριεύσει το άγχος, 

οπότε θα είχαμε ελπίδα να πάρουμε κάτι από το παιχνίδι». 
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γ) Ο Αθανάσιος Βούλγαρης στην  υπ’ αριθ. 13155/4-5-2015 ένορκη 

βεβαίωσή του καταθέτει : «Είμαι φροντιστής της ΠΑΕ Βέροια αρκετά 

χρόνια … Στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, εγώ βρισκόμουν διαρκώς μέσα  

στ’ αποδυτήρια, φροντίζοντας για την αλλαγή των ιδρωμένων στολών 

των ποδοσφαιριστών καθώς κι οτιδήποτε άλλο χρειαζόντουσαν. Ο 

γενικός αρχηγός Γ. Λαναρής ήταν διαρκώς μέσα στ’ αποδυτήρια, όπως κι 

ο προπονητής συζητώντας για θέματα τακτικής. Σε όλη τη διάρκεια του 

15λέπτου δεν άκουσα τον Γ. Λαναρή (ο οποίος στεκόταν διαρκώς δίπλα 

μου, επιβλέποντας την αλλαγή του ιματισμού των παικτών), να ζητά από 

τους ποδοσφαιριστές να έχουν μειωμένη απόδοση, ούτε ν’ αναφέρει ότι η 

επιθυμία του προέδρου είναι να χάσει η ομάδα με σκορ 3-0.»  

δ) Ο Νικόλαος Καλτσάς, ο οποίος ήταν στον συγκεκριμένο αγώνα 

αναπληρωματικός ποδοσφαιριστής της ομάδας της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ, στην  

υπ’ αριθ. 13156/4-5-2015 ένορκη βεβαίωσή του, αφού καταθέτει ότι ο 

ίδιος δεν εισήλθε στα αποδυτήρια κατά την ανάπαυλα μεταξύ των δύο 

ημιχρόνων, διότι, όπως συνηθίζεται, παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο 

μαζί με τους υπόλοιπους αναπληρωματικούς παίζοντας μπάλα, ακολούθως 

καταθέτει επί λέξει τα εξής : «Από κανένα συμπαίκτη μου, μετά την 

ανάπαυλα του ημιχρόνου δεν άκουσα, ότι ο γενικός αρχηγός της ομάδας Γ. 

Λαναρής μίλησε στα αποδυτήρια και ανέφερε ότι δήθεν είναι επιθυμία του 

προέδρου της ομάδας Γ. Αρβανιτίδη να έχουμε μειωμένη απόδοση στον  

δεύτερο (β) ημίχρονο ώστε να χάσουμε το παιχνίδι 3-0. … Ο συμπαίκτης 

μου Ν. Γεωργέας, αντικαταστάθηκε στο πρώτο 15λεπτο του β΄ ημιχρόνου 

λόγω τραυματισμού και κάθισε δίπλα μου στον πάγκο, χωρίς να μου 

αναφέρει τίποτα σχετικό… Ούτε ο προπονητής, ανέφερε σχετικά κάτι, 

για τα υποτιθέμενα γεγονότα που έγιναν στην ανάπαυλα στ’ αποδυτήρια,  
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ενώ αναγνώρισε ενώπιον όλων μας την ανωτερότητα του αντιπάλου μας 

Ολυμπιακού.»  

ε) Ο Χαράλαμπος Παυλίδης, ο οποίος αγωνίστηκε ως βασικός  

ποδοσφαιριστής της ομάδας της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ  σε ολόκληρο τον 

επίμαχο αγώνα, στην  υπ’ αριθ. 13157/5-5-2015 ένορκη βεβαίωσή του 

καταθέτει : «Όταν ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, 

αποχωρήσαμε από τον αγνωστικό χώρο και πήγαμε στ’ αποδυτήρια του 

γηπέδου, ενώ το σκορ ήταν στο 0-0. Μαζί μας, ήταν ο γενικός αρχηγός 

της ομάδας Γ. Λαναρής, καθώς και ο προπονητής της ομάδας μας Δ. 

Καλαϊτζίδης, οι οποίοι μετά τη διακοπή βγήκαν πάλι μαζί μας στον 

αγωνιστικό χώρο για το δεύτερο ημίχρονο. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι 

ποτέ δεν είδα τον Πρόεδρο της ομάδας Γ. Αρβανιτίδη στο χώρο των 

αποδυτηρίων ούτε κατά την είσοδο ούτε κατά την έξοδο των παιχτών 

από αυτά. Ο γενικός αρχηγός της ομάδας Γ. Λαναρής δεν ανάφερε τίποτε 

σχετικά με το αποτέλεσμα του αγώνα και ειδικότερα δε ζήτησε από 

κανέναν ποδοσφαιριστή να έχει μειωμένη απόδοση, έτσι ώστε να 

διευκολυνθεί  ο αντίπαλός μας, έτσι ώστε να επιτύχει νίκη. Βγαίνοντας 

για το γήπεδο, ο γενικός αρχηγός Γ. Λαναρής, μας είπε να κρατήσουμε 

γερά τους αντιπάλους έτσι ώστε και κάτω από την πίεση των οπαδών 

τους, αυτοί θα αγχωθούν οπότε θα έχουμε ελπίδες να πάρουμε κάτι καλό 

από το παιχνίδι.»  

στ) Ο Αναστάσιος Τυφλίδης, στην  υπ’ αριθ. 13158/5-5-2015 ένορκη 

βεβαίωσή του καταθέτει : Είμαι προπονητής αποκατάστασης – 

φυσιοθεραπευτής της ΠΑΕ Βέροια αρκετά χρόνια. …Στην ανάπαυλα του 

ημιχρόνου, του συγκεκριμένου αγώνα, βρισκόμουν διαρκώς μέσα στ’ 

αποδυτήρια, φροντίζοντας τους ποδοσφαιριστές που είχαν κάποιο  



 19 

19η
 σελίδα της υπ’ αριθ. 218/2015 απόφασης της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής 

-SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ 

 

πρόβλημα. Έτσι κατά το ημίχρονο ο ποδοσφαιριστής Ν. Γεωργέας μου 

ανάφερε ότι έχει ενοχλήσεις στο αριστερό του γόνατο από το ήδη χρόνιο 

πρόβλημά του. Αφού έκανα την αξιολόγηση του συνέστησα να το δει στο 

β΄ ημίχρονο και ανάλογα να πράξει. Επίσης ο ποδοσφαιριστής Π. Καφές 

μου ανέφερε και αυτός ότι είχε ενοχλήσεις στους προσαγωγούς των 

ποδιών του και αποφασίσαμε αφού πρώτα για αρκετή ώρα του έκανα 

μαλάξεις σε αυτούς και αυτός να το αξιολογήσει στο β΄ ημίχρονο και 

ανάλογα να πράξει. Ενήργησα έτσι ως προς τη συνήθη πρακτική που 

εφαρμόζεται. Όση ώρα βρισκόμουν στ’ αποδυτήρια, κατά τη διακοπή του 

ημιχρόνου, ο γενικός αρχηγός, Γ. Λαναρής, παρέμενε στο χώρο και ποτέ 

δεν ανέφερε, ότι κατά την επιθυμία του προέδρου, η ομάδα πρέπει να 

χάσει. Καθώς και ο προπονητής της ομάδας Δ. Καλαϊτζίδης παρέμενε στο 

χώρο των αποδυτηρίων. Μάλιστα όταν βγήκαμε από τ’ αποδυτήρια και 

κατευθυνόμασταν προς τον αγωνιστικό χώρο, ήμασταν δίπλα - δίπλα με 

τον γενικό αρχηγό Γ. Λαναρή και μου είπε, ότι αν είμαστε τυχεροί, 

μπορούμε να πάρουμε έναν βαθμό από τους γαύρους».  

ζ) Ο Δημήτριος Μάνος, ο οποίος στον συγκεκριμένο αγώνα 

αγωνίστηκε στα τελευταία λεπτά ως αναπληρωματικός ποδοσφαιριστής 

της ομάδας της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ, στην  υπ’ αριθ. 13159/4-5-2015 ένορκη 

βεβαίωσή του αναφέρει επί λέξει τα εξής : «Στον παραπάνω αγώνα ήμουν 

αναπληρωματικός και παρέμεινα στον πάγκο της ομάδας μέχρι τη στιγμή  

που κλήθηκα από τον προπονητή μου, να εισέλθω στον αγώνα, 

αντικαθιστώντας στο 81' λεπτό τον συμπαίκτη μου Ιωάννου. Κατά τη 

διάρκεια της παραμονής μου στον πάγκο της ομάδας, δεν μου είπε κανείς, 

ότι σε περίπτωση συμμετοχής μου στο παιχνίδι, θα έπρεπε να έχω 

μειωμένη απόδοση, ούτε κάτι τέτοιο ειπώθηκε από κανέναν, από τους  
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παρευρισκομένους στον πάγκο, (προπονητή, γενικό αρχηγό, ή συμπαίκτη 

μου). Ο συμπαίκτης μου Ν. Γεωργέας, αντικαταστάθηκε στο πρώτο 

15λεπτο του β' ημιχρόνου λόγου τραυματισμού και κάθισε στον πάγκο, 

χωρίς να μου αναφέρει τίποτα σχετικό. Μου είπε όμως, ότι ο Ολυμπιακός 

έχει πολύ καλή ομάδα. Στο τέλος του αγώνα, ο προπονητής, έδειχνε 

ευχαριστημένος από την απόδοση της ομάδας, αναγνώρισε, την 

ανωτερότητα του αντιπάλου μας, Ολυμπιακού, ενώ ήταν καυστικός για τη 

διαιτησία, η οποία έπαιζε σε βάρος μας 80-20% και σε μεγάλο βαθμό, 

καθόρισε και το αποτέλεσμα και το σκορ. Τέλος θα ήθελα να προσθέσω 

ότι μέχρι και σήμερα που είμαι στην ομάδα κανένα μέλος αυτής, ούτε ο 

Πρόεδρος της ομάδας δεν έχει προσπαθήσει να μας επηρεάσει πριν από 

κάποιο αγώνα, ούτε έχει πέσει στην αντίληψη μου, για να έχουμε 

μειωμένη απόδοση, έτσι ώστε να χάσουμε εσκεμμένα». 

η) Τέλος ο Νικόλαος Τζημογιάννης – Κυριακίδης στην υπ’ αριθ. 

13590/30-4-2015 ένορκη βεβαίωσή του αναφέρει επί λέξει τα εξής : 

«Είμαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και αγωνιζόμουν στην 

ποδοσφαιρική ομάδα της «ΠΑΕ Βέροια» από την 1-7-2008 μέχρι την 30-

6-2014. Σήμερα αγωνίζομαι στην ομάδα του Παναιγιαλείου. … Στον 

παραπάνω αγώνα, ο προπονητής μου δεν με επέλεξε στην αρχική 

ενδεκάδα και ήμουν αναπληρωματικός, παραμένοντας σε όλη τη διάρκεια 

του αγώνος, στον πάγκο των αναπληρωματικών. … Κατά τη διάρκεια της  

διακοπής του ημιχρόνου, εγώ δεν μπήκα στα αποδυτήρια, αλλά παρέμεινα 

στον αγωνιστικό χώρο με τους υπόλοιπους αναπληρωματικούς, όπως 

συνηθίζεται. Για τα όσα υποτίθεται ότι ειπώθηκαν από τον γενικό αρχηγό 

της ομάδας στη διακοπή του ημιχρόνου, ότι δήθεν δηλαδή ο γενικός 

αρχηγός της ομάδας Γ. Λαναρής, μίλησε στα αποδυτήρια και δήθεν  
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ανέφερε, ότι ο πρόεδρος της ομάδας, Γ Αρβανιτίδης ζήτησε να έχουμε 

μειωμένη απόδοση στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι ώστε να χάσουμε το 

παιχνίδι με 3-0, δεν άκουσα ποτέ τίποτα σχετικά με αυτό από κανένα. …Ο 

συμπαίκτης μου Ν. Γεωργέας, αντικαταστάθηκε στο 55° λεπτό του αγώνα 

λόγου τραυματισμού, όπως παραπονέθηκε και κάθισε στον πάγκο μαζί με 

τους υπόλοιπους αναπληρωματικούς χωρίς να αναφέρει τίποτα σχετικό: 

Όλοι οι παίκτες που βρισκόμασταν στον πάγκο συζητούσαμε καθ’ όλη τη 

διάρκεια του αγώνα ότι ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλή ομάδα και μας πίεζε 

ασφυκτικά. Το ίδιο έλεγε και ο προπονητής ο οποίος επιβεβαίωνε την 

ποιότητα των παικτών του Ολυμπιακού. Σε κανένα σημείο όσο ήμασταν 

στον πάγκο και μετά την διάρκεια του αγώνα ο προπονητής δεν ανέφερε 

σχετικά κάτι για τα υποτιθέμενα γεγονότα στο στ’ αποδυτήρια.» 

Περαιτέρω ο στοιχηματικός αναλυτής Νικόλαος Παναγόπουλος, 

στην αναγνωσθείσα από 2-4-2015 ένορκη μαρτυρική κατάθεσή του 

ενώπιον του παραπάνω Ανακριτή,  δίδει μεν κάποια στοιχεία σχετικά με 

τον εκτός ΟΠΑΠ «λάιβ» στοιχηματισμό για τον επίμαχο αγώνα,  στο 

«όβερ 2,5», εν τέλει όμως καταλήγει στο συμπέρασμα ότι o στοιχηματικός 

τζίρος του συγκεκριμένου αγώνα είναι, κατά τον ίδιο,  «ικανοποιητικός».  

Εξάλλου είναι αξιοσημείωτο ότι για τον επίμαχο αγώνα δεν προκύπτει η 

ύπαρξη σχετιικής αναφοράς της UEFA - BFDS (“Betting Fraud Detection  

System” = Σύστημα Ανίχνευσης Στοιχηματικής Απάτης), περί ύποπτου 

στοιχηματισμού, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν, αλλά και εσχάτως με 

άλλους αγώνες για τους οποίους ο παραπάνω διεθνής οργανισμός 

συντάσσει και αποστέλλει στις εν Ελλάδι Αρχές σχετικές εκθέσεις – 

αναφορές.  
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Λαμβανομένων υπόψη των προεκτεθέντων και ιδίως των 

αντικρουόμενων και εκ διαμέτρου αντίθετων μεταξύ τους παραπάνω 

ενόρκων μαρτυρικών καταθέσεων και ενόρκων βεβαιώσεων, γεννώνται 

στην Επιτροπή σοβαρές και ισχυρές αμφιβολίες σχετικώς με την 

ουσιαστική  βασιμότητα του υπό κρίση Πειθαρχικού κατηγορητήριου, οι 

οποίες ενισχύονται περαιτέρω και από τις ακόλουθες περιστάσεις και 

σκέψεις : 1) Οι χρόνοι επίτευξης των 2
ου

 και 3
ου

 τερμάτων (86
ο
 και 90

ο
 

προς 91
ο
 λεπτά αντιστοίχως) κάθε άλλο παρά δείχνουν προκαθορισμό του 

αποτελέσματος, διότι σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας και της 

λογικής, αν το αποτέλεσμα είχε προκαθοριστεί για στοιχηματικούς λόγους, 

τότε δεν θα  διακινδύνευαν τις επιτεύξεις των 2 εκ των 3 τερμάτων στα 

τελευταία λεπτά του αγώνα, όταν είναι γνωστό ότι στο άθλημα του 

ποδοσφαίρου παίζουν ενίοτε σημαντικό ρόλο και αστάθμητοι παράγοντες, 

όπως η τύχη, η αστοχία ή η  κακή απόδοση  των επιθετικών της αντίπαλης 

ομάδας,  η σωματική κόπωση που εκ των πραγμάτων  παρατηρείται προς 

το τέλος κάθε αγώνα, η λήξη του παιχνιδιού από το διαιτητή χωρίς να 

«κρατηθούν καθυστερήσεις» κ.ά. 2) Αν είχε προκαθοριστεί το τελικό 

αποτέλεσμα, τότε οι όποιες συνεννοήσεις με τους τυχόν εμπλεκόμενους 

ποδοσφαιριστές θα έπρεπε λογικά και με βάση την κοινή πείρα να είχαν 

γίνει προ της ενάρξεως του αγώνα και να μην είχαν αφεθεί για να γίνουν 

στην ανάπαυλα μεταξύ των δύο ημιχρόνων και μάλιστα κατά τα τελευταία  

λεπτά της ανάπαυλας αυτής και ενώ είχε ήδη εκπνεύσει ο προβλεπόμενος 

χρόνος για επάνοδο της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο και επιπλέον όταν 

η ομάδα και κυρίως οι φερόμενοι ως εντολοδόχοι ποδοσφαιριστές της, 

τελούσαν υπό την πίεση του χρόνου και του τέταρτου διαιτητή, ο οποίος 

βρισκόταν ήδη έξω από τα αποδυτήρια και καλούσε την ομάδα να βγει στο  
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γήπεδο  για την επανέναρξη του αγώνα. 3) Ο προπονητής Δ. Καλαϊτζίδης 

αναφέρει τα εξής : Προ της φυγής του από την πόρτα των αποδυτηρίων,  

όπου στεκόταν για να αποτρέψει την είσοδο σε αυτά του Γ. Λαναρή και 

ενώ ο χρόνος της ανάπαυλας είχε εκπνεύσει, ο τέταρτος διαιτητής προέβη 

σε τέσσερεις επανειλημμένες ειδοποιήσεις για έξοδο της ομάδας στο 

γήπεδο,  προειδοποιώντας μάλιστα και για πειθαρχικές συνέπειες. 

Ακολούθως ο μάρτυρας αυτός έφυγε προς τον αγνωστικό χώρο και τότε  ο 

Γ. Λαναρής φέρεται να μπήκε στα αποδυτήρια και να  μίλησε στους 

ποδοσφαιριστές, οι οποίοι βγήκαν στον αγνωστικό χώρο μετά από 2-3 

λεπτά. Σύμφωνα λοιπόν με τη διήγηση αυτή, η έναρξη του 2
ου

 ημιχρόνου 

θα έπρεπε να έχει καθυστερήσει τουλάχιστον για ένα 5λεπτο. Εντούτοις ο 

διαιτητής δεν αναφέρει στο Φ.Α. καθυστέρηση της ενάρξεως του 2
ου

 

ημιχρόνου, οιασδήποτε διάρκειας, ούτε σημειώνει σε αυτό ότι η 

φιλοξενούμενη ομάδα καθυστέρησε να εξέλθει στον αγνωστικό χώρο μετά 

την ανάπαυλα.        

Από τα παραπάνω αναφερόμενα συνάγεται ότι προκύπτουν έντονες 

αμφιβολίες σχετικώς με το αν αληθεύουν τα καταγγελλόμενα από τους Ν. 

Γεωργέα και Δ. Καλαϊτζιδη, περί προκαθορισμού του αποτελέσματος του 

επίμαχου ποδοσφαιρικού αγώνα. Οι αμφιβολίες αυτές όχι μόνον δεν 

επιτρέπουν τον σχηματισμό εδραίας και ακλόνητης δικανικής πεποίθησης 

περί της βασιμότητας των υπό έλεγχο πειθαρχικών κατηγοριών, αλλά,  

κατά την κρίση της Επιτροπής, κλονίζουν και αναιρούν ακόμη και την 

δυνατότητα κατάφασης επαρκών ενδείξεων (comfortable satisfaction) που 

σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 7 του ΠΚ/ΕΠΟ 2014, αρκούν πλέον και  

υπό την ισχύ του ΠΚ/ΕΠΟ 2014, για τις περιπτώσεις πειθαρχικού ελέγχου 

υποθέσεων χειραγώγησης ή απόπειρας χειραγώγησης αγώνα.   
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Επομένως, σύμφωνα με όλα όσα αναπτύχθηκαν πιο πάνω, η  μεν  

διωκόμενη ΠΑΕ πρέπει να απαλλαγεί της πειθαρχικής κατηγορίας που 

της αποδόθηκε διότι η κατηγορία αυτή στερείται νομίμου βάσεως, οι δε 

2
ος

 και 3
ος

 πειθαρχικώς διωκόμενοι (Γ. Λαναρής  και Γ. Αρβανιτίδης 

αντιστοίχως) πρέπει να απαλλαγούν λόγω αμφιβολιών     

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 Δικάζει παρόντων των πειθαρχικών διωκομένων προσώπων.  

 Απαλλάσσει την πειθαρχικώς διωκόμενη ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ κατ’ 

άρθρα 20,22,38 και 39 του ΠΚ/ΕΠΟ 2014.  

 Απαλλάσσει τους 2
ο
 και 3

ο
 εγκαλουμένους λόγω αμφιβολιών.  

  

 Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια  

συνεδρίασή της στις 19-5-2015. 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 


